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            2. sz. Melléklet 

Tárolási Specifikáció  

A műanyag termékek raktározására vonatkozó követelmények 

A DOKUMTENTUM HATÓKÖRE 
 
Az alábbi követelmények a KOPOS Kolin a.s. által gyártott és a KOPOS ELEKTRO Kft. által forgalmazott műanyag termékek 
raktározására érvényesek, és megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak. 

I. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 

1. A termékeket védeni kell az olyan károsító hatásoktól, mint a hősugárzás, közvetlen napfénynek való kitettség, 
mechanikai sérülések, szerves oldószerek hatása stb. 

2. 5°C alatt és 35°C felett különös figyelmet kell fordítani az árukezelésre. 
3. A termékek nem tárolhatók kültéren.  
4. Az egyes kötegek külön tárolandók.  
5. A különböző műanyagokból készült termékek külön tárolandók.  
6. A raktárból való kiszállításkor először a hosszabb ideje ott tárolt termékeket kell kiadni. 
7. A csomagolásnak tisztának, száraznak, szagmentesnek kell lennie. 
8. A tárolt termékeket, még az egyedi csomagolásban lévőket is, megfelelően és jól láthatóan jelölni kell a 

tévesztések elkerülése érdekében. 

 
II. TÁROLÁSI KÖVETELMÉNYEK 

9. A tárolási hőmérséklet nem süllyedhet -5°C alá, és nem haladhatja meg a 45°C-ot. 
10. A termékeket száraz, pormentes környezetben kell tárolni a károsodások és deformációk elkerülése érdekében. 

A hőforrástól való távolság legalább 1 méter legyen. 
11. A műanyag termékek tárolására az alábbi korlátozások vonatkoznak: 

o Közvetlen napfénynek való kitettség, időjárási hatások, hősugárzás 
o A szerves oldószerekkel, szerves oldószert tartalmazó termékekkel vagy más vegyszerekkel történő 

együtt tárolás nem kívánt hatásokat okozhat a tárolt termékeken. 
o Az élelmiszeripari vagy higiéniás termékekkel való érintkezésre szánt termékek tárolása, vagy az 

érzékszervi jellemzőket befolyásolni képes anyagokkal történő tárolás 
o Közvetlen érintkezés gumival vagy gumit tartalmazó termékkekkel 
o Állandó egyoldalú terhelés, hajlítás vagy rakásolás 
o Éles szélekkel való érintkezés 

12. A termékek vagy csomagok rakásolva történő tárolása esetén a rakásmagasságot a stabilitási és teherbírási 
határértékek alapján kell megállapítani. 

13. A merev falú csöveket, vezetékeket vagy csatornákat vízszintes helyzetben kell tárolni, ahol a támaszok közötti 
távolság nem lehet nagyobb, mint 800 mm. 

14. A tárolásra vonatkozóan részletesebb követelmények is megadhatók a termékek kézikönyveiben. 

 

A fém termékek raktározására vonatkozó követelmények 

A DOKUMTENTUM HATÓKÖRE 
 
Az alábbi követelmények a KOPOS Kolin a.s. által gyártott és a KOPOS ELEKTRO Kft. által forgalmazott fém termékek raktározására 
érvényesek, és megfelelnek a a hatályos jogszabályi előírásoknak. 

I. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 
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1. A termékeket védeni kell az olyan károsító hatásoktól, mint a mechanikai sérülések, az időjárás vagy vegyszerek 
hatása. 

2. A raktárból való kiszállításkor először a hosszabb ideje ott tárolt termékeket kell kiadni (FIFO rendszer). 
3. A tárolt termékeket megfelelően és jól láthatóan jelölni kell a tévesztések elkerülése érdekében. 

 
II. TÁROLÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
A termékeket száraz, pormentes környezetben kell tárolni a károsodások elkerülése érdekében.  
Raktározás követelmények: 

 A raktározási helynek az időjárás hatásaival szemben teljeskörűen védettnek kell lennie, tehát zárt, az időjárási 
hatásokat teljesen kizáró helyre van szükség. 

 A víz jelenlétét teljeskörűen ki kell zárni, tehát az esőn kívül az alábbi vízforrásokat is: csepegő víz, vízpermet, 
lecsapódó víz. 

 A sótartalmú aeroszolt képező vegyszerek hatását teljesen ki kell zárni. 

 


